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25-lecie działalności koła ZPL w Bujwidzach

Kościół w Bujwidzach Fot. Wikipedia

Przed 25 laty Polacy rejonu wileńskiego zaczęli aktywnie tworzyć koła Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego Polaków na Litwie, które następnie zrzeszyły się w działy Wileńskiego Oddziału Rejonowego
Związku Polaków na Litwie. Dzisiaj ćwierćwiecze swej działalności obchodzi  koło ZPL w Bujwidzach.

Z okazji 25- lecia koła ZPL w Bujwidzach odbyły się w niedzielę uroczystości okolicznościowe, które w
południe zainaugurowała uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Jerzego.

Po nabożeństwie, w miejscowym Ośrodku Kultury, odbył się świąteczny koncert, podczas którego wystąpiło
wiele zespołów, m.in. „Wilenka", „Bujwidzianka".

Na jubileusz Bujwidzkiego Koła ZPL przybyło wiele szanownych gości, m.in. poseł do Parlamentu
Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, prezes Wileńskiego Rejonowego
Oddziału Związku Polaków na Litwie, Waldemar Tomaszewski, starosta sejmowej f rakcji AWPL Rita
Tamašunienė.

Uroczystości okazjonalne zostały zorganizowane przez komitet organizacyjny na czele z Marianem
Naruńcem.

Jesienią 1988 roku w ramach oddolnych inicjatyw zaczęto zawiązywać w rejonie wileńskim koła
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie, które następnie zrzeszyły się w Wileński
Oddział Rejonowy. W kwietniu 1989 roku powołano do życia Związek Polaków na Litwie.

Zarząd Główny ZPL podjął decyzję o tym, że centralne obchody jubileuszu ćwierćwiecza działalności ZPL
odbędą się 3 maja 2014 roku. Z kolei członkowie zarządu Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL na
posiedzeniu (odbyło się 30 października) postanowili, że jubileuszowe imprezy w kołach będą się odbywały
od listopada 2013 roku do końca stycznia 2014 roku.

Centralna akademia okolicznościowa Wileńskiego Oddziału Rejonowego będzie miała miejsce 22 lutego
2014 roku.
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Programy uroczystości obejmą między innymi podziękowania dla osób, które stały u początków
działalności, oraz tych wszystkich, których zasługi na rzecz koła są nieprzeciętne i szczególne.

Uroczystości okazjonalne będą przeplatane występami licznych w rejonie wileńskim zespołów
artystycznych, zaś każde koło według własnego uznania program obchodów poszerzy o inne, dodatkowe,
elementy.
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